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∆ιδακτέα Ύλη – ∆ιαχείριση διδακτέας ύλης
Κεφάλαιο 1: ΚΑΜΠΥΛΟΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
Προτείνεται να διατεθούν 7 – 9 διδακτικές ώρες
1.1 Οριζόντια βολή.
Να διδαχθεί.
1.2 Οµαλή κυκλική κίνηση.
Να διδαχθεί.
1.3 Κεντροµόλος επιτάχυνση.
Να διδαχθεί.
1.4 Μερικές περιπτώσεις κεντροµόλου δύναµης.
Να µη διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν τα παραδείγµατα 1 και 2, στις σελίδες 21 και 22 αντίστοιχα, όπως και η δραστηριότητα στη σελίδα 23.

Τα ένθετα: “Από τον Αριστοτέλη στο Νεύτωνα” και “ Ντετερµινισµός ή χάος”, επιλέγονται και διδάσκονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών, χωρίς να αποτελούν αντικείµενο εξεταστέας ύλης.
Ερωτήσεις – Προβλήµατα
Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται. Συγκεκριµένα όχι
το πρόβληµα 7 στη σελίδα 35.

Κεφάλαιο 2: ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Προτείνεται να διατεθούν 14 – 16 διδακτικές ώρες
2.1 Η έννοια του συστήµατος. Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάµεις.
Να διδαχθεί.
2.2 Το φαινόµενο της κρούσης.
Να διδαχθεί.
2.3 Η έννοια της ορµής.
Να διδαχθεί.
2.4 Η δύναµη και η µεταβολή της ορµής.
Να διδαχθεί.
2.5 Η αρχή διατήρησης της ορµής.
Να διδαχθεί.
2.6 Μεγέθη που δε διατηρούνται στην κρούση.
Να διδαχθεί.
2.7 Εφαρµογές της διατήρησης της ορµής.
Να διδαχθεί.
Κεφάλαιο 3: ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ
Προτείνεται να διατεθούν 12 - 14 διδακτικές ώρες
Εισαγωγικό Ένθετο. Να διδαχθεί. (Ώρες διδασκαλίας 1 – 2)
3.1 Ο Νόµος του Coulomb.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2 (Σελ. 80).
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική κατανόηση και φορµαλιστική προσέγγιση του περιεχοµένου της ενότητας µπορεί να
ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγµατος 2, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
3.2 Ηλεκτρικό πεδίο.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί το Παράδειγµα 4 (Σελ. 85).
Παρατηρήσεις
Η εννοιολογική κατανόηση και φορµαλιστική προσέγγιση του περιεχοµένου της ενότητας µπορεί να
ολοκληρωθεί χωρίς τη διδασκαλία του παραδείγµατος 4, η οποία αφαιρεί χρόνο που θα µπορούσε
να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
3.3 Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια.
Να µη διδαχθεί.
Το επίπεδο παρουσίασης της έννοιας, στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, είναι υψηλό.
3.4 ∆υναµικό – διαφορά δυναµικού.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν:
•
οι «Παρατηρήσεις»
•
το παράδειγµα 7 (Σελ. 95).
Παρατηρήσεις
Να ορισθεί αξιωµατικά η δυναµική ενέργεια διότι προτείνεται να µη διδαχθεί η ενότητα 3.3. Nα συσχετισθεί µε τη δυναµική ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο.
Υποβαθµίζεται η διδασκαλία των εννοιών ηλεκτρική δυναµική ενέργεια και ηλεκτρικό δυναµικό στη
Φυσική Γενικής Παιδείας και αναβαθµίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Κατεύθυνσης.
3.5 Πυκνωτές.
Να διδαχθεί.

2

Να µη διδαχθούν
•
η εξάρτηση της χωρητικότητας του επίπεδου πυκνωτή από τα χαρακτηριστικά του,
•
η υποενότητα «Τύποι πυκνωτών» και η «Μηχανή Wimshurst».
Παρατηρήσεις
∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρεί χρόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
Οι τύποι πυκνωτών και η µηχανή Wimshurst να παρουσιαστούν σε πειράµατα επίδειξης και στο εργαστήριο.
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε.
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων – Λυµένα προβλήµατα.
Τα παραδείγµατα να περιοριστούν σε αυτά µε 2 φορτία. Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα
3 και 4.
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες (σελ 111) – Προβλήµατα (σελ 119)
Όχι ερωτήσεις, και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη η οποία δεν διδάσκεται. Συγκεκριµένα να
µη διδαχτούν:
•
ερωτήσεις, και προβλήµατα:
α) µε περισσότερα από 2 φορτία,
β) κίνησης φορτίων,
γ) ισορροπίας φορτίων µε δυνάµεις στο επίπεδο.
•
τα προβλήµατα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 44 στις σελίδες 119 – 124.
Παρατηρήσεις
Προτείνεται η αφαίρεσή τους για να µην αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος στην ενασχόληση µε
ερωτήσεις και προβλήµατα τα οποία δεν προσφέρουν σηµαντικά στην κατανόηση των εννοιών.
Επισήµανση:
Να γίνει διόρθωση στην εκφώνηση της ερώτησης 12 «…του κειµένου µε µία ή περισσότερες
λέξεις».
Ένθετα: σελ 125 – 127
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.
Κεφάλαιο 4: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ
Προτείνεται να διατεθούν 12 - 14 διδακτικές ώρες
4.1 Μαγνητικό πεδίο.
Να διδαχθεί.
4.2 Μαγνητικό πεδίο ρευµατοφόρων αγωγών.
Να διδαχθεί.
4.3 Ηλεκτροµαγνητική δύναµη.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
•
∆ύναµη µεταξύ παραλλήλων ρευµατοφόρων αγωγών, σελ. 145
•
Ορισµός θεµελιώδους µονάδας Ampere στο διεθνές σύστηµα, σελ. 146
•
το παράδειγµα 5, σελ. 147.
4.4 Η ύλη µέσα στο µαγνητικό πεδίο.
Να διδαχθεί
4.5 Εφαρµογές ηλεκτροµαγνητικών δυνάµεων.
Να µη διδαχθεί.
4.6 Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή.
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
•
δ) Επαγωγικό ρεύµα
•
Κανόνας του Lenz
•
Υπολογισµός επαγωγικού ρεύµατος.
•
Νόµος Neumann.
•
Όπως και το παράδειγµα 8 σελ 164.
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Παρατήρηση
Στο πλαίσιο της Φυσικής Γενικής Παιδείας, το επίπεδο παρουσίασης του περιεχοµένου σε αυτές τις
υποενότητες, είναι υψηλό. Υποβαθµίζεται η διδασκαλία τους στη Φυσική Γενικής Παιδείας και αντίστοιχα αναβαθµίζεται στη Φυσική Κατεύθυνσης.
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε. Σελ 165
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα, σελ 167 - 171
Να µη διδαχθούν τα λυµένα προβλήµατα 1,2,3 σελ. 169 – 171.
Ερωτήσεις – ∆ραστηριότητες. σελ 172-180
Όχι ερωτήσεις και δραστηριότητες από ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Προβλήµατα. σελ 181-194
Όχι τα προβλήµατα 20, 28, 32, 33, 35, 36 – 41, 47, 50, 51 και 52 – 60 και γενικά τα προβλήµατα
από ύλη που έχει αφαιρεθεί.
Ένθετα:
•
Η ζώνη ακτινοβολίας της γης.
•
Το µαγνητικό πεδίο της γης.
•
Ο ιπτάµενος βάτραχος.
Τα ένθετα επιλέγονται ανάλογα µε τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.
Κεφάλαιο 5: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
Προτείνεται να διατεθούν 2 – 3 διδακτικές ώρες
Να µη διδαχθούν ως µάθηµα οι παράγραφοι:
•
5.1 Περιοδικά φαινόµενα.
•
5.2 Γραµµική αρµονική ταλάντωση µε ιδανικό ελατήριο.
•
5.3 Απλό εκκρεµές.
Να διδαχθούν µόνο οι απαραίτητες έννοιες για την πραγµατοποίηση της εργαστηριακής άσκησης.
Επίσης οι ενότητες:
•
Σ' αυτή την ενότητα µάθαµε.
•
Στρατηγική επίλυσης προβληµάτων - Λυµένα προβλήµατα.
•
Ερωτήσεις-∆ραστηριότητες.
•
Προβλήµατα.
να µη διδαχθούν αφού αναφέρονται σε ύλη η οποία προτείνεται να µη διδαχθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Προσδιορισµός της έντασης της βαρύτητας µε τη βοήθεια του απλού εκκρεµούς.
Σύνολο προτεινόµενων διδακτικών ωρών 47 – 56

Χηµεία Γενικής Παιδείας
(Β΄ Ηµερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία Γενικής Παιδείας» Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου, έκδοση 2012.
Στο Βιβλίο για τον καθηγητή αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40). Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
Σε όσα σχολεία δεν διδάχθηκε το προηγούµενο σχ. έτος 2011-2012 στην Α΄ τάξη Λυκείου το
κεφάλαιο 6 «Γενικό µέρος Οργανικής Χηµείας», η διδασκαλία θα ξεκινήσει από το κεφάλαιο αυτό
του βιβλίου της Α΄ τάξης (7 ώρες). Σε όσα σχολεία διδάχθηκε κανονικά να γίνει σύντοµη επανάληψη του κεφαλαίου αυτού (3 ώρες).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (7 ΩΡΕΣ) ή (3 ΩΡΕΣ)
6.1 «Εισαγωγή στην οργανική χηµεία» ΝΑΙ
6.2 «Ταξινόµηση οργανικών ενώσεων – οµόλογες σειρές» ΝΑΙ
6.3 «Ονοµατολογία άκυκλων οργανικών ενώσεων» ΝΑΙ
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Προτείνεται να µην αποµνηµονευθεί το περιεχόµενο του Πίνακα 6.3 (σελ. 179) «Χαρακτηριστικά
παραδείγµατα οµολόγων σειρών».
Επίσης, προτείνεται να επισηµανθούν οι βασικοί κανόνες ονοµατολογίας των οργανικών ενώσεων,
αλλά να µη δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην ονοµατολογία πολύπλοκων ενώσεων .
6.4 «Ισοµέρεια» ΝΑΙ
6.5 «Ανάλυση των οργανικών ενώσεων» ΟΧΙ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κεφάλαιο αυτό δεν θα αποτελεί εξεταστέα ύλη.
Από το βιβλίο της Β΄ τάξης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ (14 ΩΡΕΣ) ή (18 ΩΡΕΣ)
Ανάλογα µε τις ώρες που έχουν διατεθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο να διατεθούν 14 ή 18 ώρες
1.1 «Πετρέλαιο-προϊόντα πετρελαίου. Βενζίνη. Καύση-καύσιµα» ΝΑΙ
1.2 - 1.6 (σελ. 10-29 ) ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες:
• «Παρασκευές αλκανίων» (σελ. 13) ΟΧΙ
• «Προέλευση - παρασκευές στα αλκένια» (σελ. 19-20 µέση) ΟΧΙ
• «Παρασκευές ακετυλενίου» (σελ. 26-27 µέση) ΟΧΙ
1.7 «Αρωµατικές ενώσεις – Βενζόλιο» (σελ. 30-32) ΟΧΙ
1.8 «Ατµοσφαιρική ρύπανση – Φαινόµενο θερµοκηπίου – Τρύπα όζοντος» (σελ. 33-37) ΝΑΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΛΚΟΟΛΕΣ - ΦΑΙΝΟΛΕΣ (8 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή ΝΑΙ
2.1 « Αλκοόλες» ΝΑΙ
2.2 « Κορεσµένες µονοσθενείς αλκοόλες-Αιθανόλη» ΝΑΙ
2.3 «Φαινόλες» ΟΧΙ
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι ...Το οινόπνευµα και οι συνέπειες του» (σελ. 67) ΝΑΙ
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι ...οινοπνευµατώδη ποτά» (σελ. 68) ΝΑΙ
Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή και ανίχνευση αλδεϋδών».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ (7 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή ΝΑΙ
3.1 «κορεσµένα µονοκαρβοξυλικά οξέα – αιθανικό οξύ» ΝΑΙ
3.2 «Γαλακτικό οξύ ή 2-υδρόξυπροπανικό οξύ» ΟΧΙ
3.3 «Βενζοϊκό οξύ» ΟΧΙ
Ένθετο «Γνωρίζεις ότι ... Χηµικά πρόσθετα» (σελ. 87-88) ΝΑΙ
Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ (4 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή ΟΧΙ
4.1 «Υδατάνθρακες» ΟΧΙ
4.2 «Λίπη και έλαια» (σελ. 102-105) ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες :
• «Λιπαρά οξέα και τριγλυκερίδια» (σελ.102) ΟΧΙ
• «Βιολογικός ρόλος των λιπών και ελαίων» (σελ.105 µέση) ΟΧΙ
Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Παρασκευή σαπουνιού».
4.3 «Πρωτεΐνες» (σελ. 106 - 110) ΟΧΙ
4.4 «Πολυµερή (πλαστικά)» µόνο η υποενότητα «Γενικά – κατάταξη» (σελ. 111 - 112) ΝΑΙ
4.5 «Υφάνσιµες ίνες» (σελ. 116 - 117) ΟΧΙ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ένθετα µε τίτλο «Γνωρίζεις ότι …» που αναφέρθηκαν παραπάνω αποτελούν έναυσµα για την ενηµέρωση των µαθητών πάνω σε θέµατα γενικού ενδιαφέροντος και δεν θα περιληφθούν στην εξεταστέα ύλη.
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Βιολογία Γενικής Παιδείας
(Β΄ Ηµερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)
Με βάση το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για τη Βιολογία Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, από την διδακτέα ύλη, όπως αυτή παρουσιάζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο (βιβλίο µαθητή),να διδαχτούν :
Κεφάλαιο 1 – Χηµική σύσταση του κυττάρου.
Κεφάλαιο 2 – Κύτταρο : Η θεµελιώδης µονάδα της ζωής.
Ενότητα 2.2 – Πλασµατική µεµβράνη : το λεπτό σύνορο ανάµεσα στην άβια ύλη και στη ζωή.
∆οµή της πλασµατικής µεµβράνης, Λειτουργίες της πλασµατικής µεµβράνης (σελ.
48,49).
Ενότητα 2.3 – Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου (να παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες των οργανιδίων του φυτικού και ζωικού κυττάρου χωρίς ιδιαίτερες λεπτοµέρειες).
Κεφάλαιο 3 – Μεταβολισµός.
Ενότητα 3.2 – Ένζυµα – βιολογικοί καταλύτες
Κεφάλαιο 4 – Γενετική.
Ενότητα 4.1 – Κύκλος ζωής του κυττάρου
Ενότητα 4.2 – Μοριακή γενετική

Μαθήµατα Κατευθύνσεων

Φυσική Θετικής– Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
(Β΄ Ηµερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)
1. Κινητική θεωρία των αερίων (Ώρες διδασκαλίας: 7-8)
1-1 Εισαγωγή. σελ. 8
Να διδαχθεί.
Να διαγνωσθεί ο βαθµός κατοχής από τους µαθητές των προαπαιτούµενων γνώσεων και να γίνουν οι ανάλογες υποµνήσεις ή αναφορές.
1-2 Οι νόµοι των αερίων. σελ. 9-11
Να διδαχθεί.
1-3 Καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων. σελ. 11-14
Να διδαχθεί.
1-4 Κινητική θεωρία.
Να διδαχθεί.
1-5 Τα πρώτα σηµαντικά αποτελέσµατα σελ. 15-18
Να διδαχθεί.
1 Nmv 2
.
Να µη διδαχθεί η απόδειξη της σχέσης p =
3 V
1.6 Κατανοµή των µοριακών ταχυτήτων. σελ.19-21
Να µη διδαχθεί.

6

1.7 Τα συµπεράσµατα της κινητικής θεωρίας έχουν ευρύτερη εφαρµογή. σελ. 22-24
Να µη διδαχθεί.
Σύνοψη. σελ. 24
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 25
Να µη διδαχθούν.
Ερωτήσεις ασκήσεις προβλήµατα. σελ. 26-31
Όχι τα προβλήµατα 1.34 και 1.35.
Ένθετα. σελ. 32-33
Να µη διδαχθούν.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Πειραµατική επιβεβαίωση του γενικού νόµου των ιδανικών αερίων (Εργαστηριακή άσκηση 1).

2. Θερµοδυναµική (Ώρες διδασκαλίας: 13-15)
2-1 Εισαγωγή. σελ. 36
Να διδαχθεί.
2-2 Θερµοδυναµικό σύστηµα. σελ. 36
Να διδαχθεί.
2-3 Ισορροπία θερµοδυναµικού συστήµατος. σελ. 36-37
Να διδαχθεί.
2-4 Αντιστρεπτές µεταβολές. σελ. 37-39
Να διδαχθεί.
2-5 Έργο παραγόµενο από αέριο κατά τη διάρκεια µεταβολών όγκου. σελ. 40-41
Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Απαιτείται η παρουσίαση της έννοιας και των ιδιοτήτων των (φυσικών/ νεπέριων) λογάριθµων για
τη διδασκαλία του έργου στην ισόθερµη αντιστρεπτή µεταβολή.
2-6 Θερµότητα. σελ. 41
Να διδαχθεί.
2-7 Εσωτερική ενέργεια. σελ. 41-42
Να διδαχθεί.
2-8 Πρώτος θερµοδυναµικός νόµος. σελ. 42-43
Να διδαχθεί.
2-9 Εφαρµογή του πρώτου θερµοδυναµικού νόµου σε ειδικές περιπτώσεις. σελ. 43-46
Να διδαχθεί.
2-10 Γραµµοµοριακές ειδικές θερµότητες αερίων. σελ. 46-49
Να διδαχθεί.
2-11 Θερµικές µηχανές. σελ. 49-54
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Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 2.4. ∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και
αφαιρεί χρόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. Επιπλέον, οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση παρόµοιων προβληµάτων.
2-12 Ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. σελ. 55
Να διδαχθεί.
2-13 Η µηχανή του Carnot. σελ. 55-57
Να διδαχθεί.
2-14 Εντροπία σελ. 58-61
Να µη διδαχθεί.
2-15 Υπολογισµός µεταβολής της εντροπίας µερικές περιπτώσεις σελ. 61-63
Να µη διδαχθεί.
Σύνοψη. σελ. 64-65
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 66
Να µη διδαχθεί
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 67-78
Όχι τα προβλήµατα 2.71, 2.72.
Παρατήρηση
Όχι προβλήµατα της µορφής του παραδείγµατος 2.4, για οποιαδήποτε θερµική µηχανή. ∆εν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρούν χρόνο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά. Επιπλέον η µαθηµατική επεξεργασία που συνδέεται µε την επίλυση τους δε
χρησιµεύει στη διδασκαλία της ύλης στη Γ΄ Λυκείου.
Ένθετο. σελ. 80
Να µη διδαχθεί.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.
3. Ηλεκτρικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας: 5 – 7)
Να διδαχθούν οι ενότητες:
• 3-6 Η δυναµική ενέργεια πολλών σηµειακών φορτίων. σελ. 93-95
• 3-8 Κινήσεις φορτισµένων σωµατιδίων σε οµογενές ηλεκτροστατικό πεδίο σελ. 96-103
Παρατηρήσεις
1) Να µη διδαχθεί η υποενότητα: «Κίνηση µε αρχική ταχύτητα κάθετη στις δυναµικές γραµµές»
και το σχετικό παράδειγµα 3.7.
2) Οι ερωτήσεις, παραδείγµατα, ασκήσεις και προβλήµατα που θα διδαχθούν και θα λυθούν, να
περιοριστούν σε δύο µόνο φορτία. Η αναφορά σε περισσότερα φορτία δε προσφέρει σηµαντικά
στην ολοκλήρωση της εννοιολογικής και φορµαλιστικής δοµής και αφαιρεί χρόνο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
3) Επειδή στην Φυσική Γενικής Παιδείας παρουσιάζεται χωρίς ιδιαίτερη ανάλυση η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια δύο σηµειακών φορτίων, να διδαχθεί επαρκώς η έννοια της δυναµικής ενέργειας
εδώ.
4) Στοιχεία από το κείµενο για τον καθοδικό σωλήνα και τον παλµογράφο να διδαχθούν κατά την
προετοιµασία των µαθητών για την εργαστηριακή άσκηση και στο πλαίσιο της εργαστηριακής άσκησης.
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Να µη διδαχθούν οι ενότητες:
• 3-1 Εισαγωγή σελ. 82
• 3-2 Ένταση ηλεκτρικού πεδίου. σελ. 82
• 3-3 Ηλεκτρική ροή. σελ. 83-84
• 3-4 Νόµος του Gauss. σελ. 84-89
• 3-5 ∆υναµικό διαφορά δυναµικού. σελ 90-93
• 3-7 Σχέση έντασης και διαφοράς δυναµικού στο οµογενές ηλεκτρικό πεδίο. σελ. 95-96
• 3-9 Πυκνωτής και χωρητικότητα. σελ. 104-105
• 3-10 Ενέργεια αποθηκευµένη σε φορτισµένο πυκνωτή σελ. 106-108
• 3-11 Πυκνωτές και διηλεκτρικά σελ. 109-112
• 3-12 Το βαρυτικό πεδίο. σελ. 113-116
• 3-13 Το βαρυτικό πεδίο της γης. Σελ.117
• 3-14 Ταχύτητα διαφυγής Μαύρες τρύπες. σελ. 118-120
• 3-15 Σύγκριση ηλεκτροστατικού και βαρυτικού πεδίου. σελ. 120
Σύνοψη. σελ. 121-123
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 123
Να µη διδαχθούν.
Ερωτήσεις, ασκήσεις προβλήµατα, σελ. 124-143
Όχι οι ασκήσεις 3.94, 3.96, 3.99, 3.100 ή αντίστοιχές τους.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
Γνωριµία µε τον παλµογράφο: Επίδειξη φαινοµένου επαγωγής. Να γίνει η επίδειξη µε τη χρήση του
Παλµογράφου. Να γίνει µε τα κλασικά όργανα και µε το Multilog.
Παρατήρηση
Να γίνει αναφορά ποιοτικά στην αρχή λειτουργίας του παλµογράφου.
4. Μαγνητικό πεδίο (Ώρες διδασκαλίας: 5 – 6)
Να διδαχθούν οι ενότητες:
• 4-7 ∆ύναµη που ασκεί το µαγνητικό πεδίο σε κινούµενο φορτίο. σελ. 155-156
• 4-8 Κίνηση φορτισµένων σωµατιδίων µέσα σε µαγνητικό πεδίο. σελ. 157-159
Παρατήρηση
Να µη διδαχθούν οι υποενότητες:
• Γ. Κίνηση µε τυχαία γωνία στις δυναµικές γραµµές,
• ∆ Κίνηση σε ανοµοιογενές µαγνητικό πεδίο.
Η διδασκαλία τους δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και αφαιρεί χρόνο που
µπορεί να χρησιµοποιηθεί πιο παραγωγικά.
Να µη διδαχθούν οι ενότητες:
• 4-1 Εισαγωγή
• 4-2 Νόµος των Biot και Savart . σελ. 148-149
• 4-3 Εφαρµογές του νόµου των Biot και Savart. σελ. 149-151
• 4-4 Ο νόµος του Ampere. σελ. 151-153
• 4-5 Μαγνητική ροή. σελ.154
• 4-6 Ο νόµος του Gauss στο µαγνητισµό. σελ.154
• 4-9 Εφαρµογές της κίνησης φορτισµένων σωµατιδίων. σελ. 160-162
• 4-10 ∆ύναµη Laplace. σελ. 163-164
• 4-11 Μαγνητική δύναµη ανάµεσα σε δύο παρ/λους ρευµατοφόρους αγωγούς. σελ. 165-166
Παρατήρηση
Να µην διδαχθούν οι ερωτήσεις ασκήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται στο περιεχόµενό της
ενότητας 4- 9. (πχ προβλήµατα 4.58, 4.60, 4.64
Οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση προβληµάτων που δεν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
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Σύνοψη. σελ. 166-167
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 167-168
Να µη διδαχθεί.
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 169-180
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα από ύλη που αφαιρείται (πχ. τα προβλήµατα 4.58, 4.59,
4.60).
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.
5. Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή (Ώρες διδασκαλίας: 14 – 16)
5-1 Εισαγωγή σελ. 184
Να διδαχθεί. (Αφαιρέθηκε από τη διδακτέα ύλη της Φυσικής Γενικής Παιδείας)
5-2 Ηλεκτροµαγνητική επαγωγή. σελ. 184-187
Να διδαχθεί.
5-3 Ευθύγραµµος αγωγός κινούµενος σε οµογενές µαγνητικό πεδίο. σελ. 188-191
Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Να µη διδαχθεί το παράδειγµα 5.3.
Οδηγεί στο να αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος σε επίλυση προβληµάτων που δεν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
5-4 Ο κανόνας του Lenz και η αρχή διατήρησης της ενέργειας στο φαινόµενο της επαγωγής. σελ. 192-193
Να διδαχθεί.
Παρατήρηση
Να µη διδαχθεί η υποενότητα: «Η αρχή της διατήρησης της ενέργειας στο φαινόµενο της επαγωγής».
Να γίνουν οι ασκήσεις 5.39, 5.42 (και το πρόβληµα 5.60 κατά την κρίση του διδάσκοντα).
Η εννοιολογική δυσκολία επιτείνεται µε το µαθηµατικό φορµαλισµό.
5-5 Στρεφόµενος αγωγός. σελ. 194-195
Να µη διδαχθεί.
∆εν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση και δεν συνδέεται µε τη διδακτέα ύλη που
ακολουθεί.
5-6 Στρεφόµενο πλαίσιο- εναλλασσόµενη τάση. σελ. 194-196
Να διδαχθεί.
5-7 Εναλλασσόµενο ρεύµα. σελ. 196-197
Να διδαχθεί.
5-8 Ενεργός ένταση – Ενεργός τάση. σελ. 198
Να διδαχθεί.
5-9 Ο νόµος του Joule – Ισχύς του εναλλασσόµενου ρεύµατος. σελ. 198-199
Να διδαχθεί.
5-10 Γεννήτριες εναλλασσόµενης και συνεχούς τάσης. σελ. 199-201
Να µη διδαχθεί.
5-11 Ανόρθωση εναλλασσόµενης τάσης. σελ. 201-202
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Να µη διδαχθεί.
5-12 Ηλεκτροκινητήρας. σελ. 202-203
Να µη διδαχθεί.
5-13 Αµοιβαία επαγωγή. σελ. 204-205
Να διδαχθεί.
Να µη διδαχθεί η υποενότητα :
«Υπολογισµός συντελεστή αµοιβαίας επαγωγής δύο πηνίων»
Μαθηµατικός φορµαλισµός ο οποίος δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
5-14 Αυτεπαγωγή. σελ. 205-209
Να διδαχθεί
Να µη διδαχθεί η υποενότητα «Υπολογισµός του συντελεστή αυτεπαγωγής πηνίου».
Μαθηµατικός φορµαλισµός ο οποίος δεν προσφέρει σηµαντικά στην εννοιολογική κατανόηση.
Σύνοψη. σελ. 210
Να διδαχθεί προσαρµοσµένη στη νέα διδακτέα ύλη.
∆ραστηριότητες. σελ. 211
Να µη διδαχθούν.
Ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα. σελ. 211-227
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα που αναφέρονται σε ύλη που αφαιρείται.
Όχι ερωτήσεις, ασκήσεις, προβλήµατα:
α) κίνησης πλαισίου σε µαγνητικό πεδίο,
β) επαγωγικής τάσης σε ράβδο που κινείται σε κεκλιµένο επίπεδο,
γ) επαγωγικής τάσης σε ράβδο σε συνδυασµό µε πηγή ΗΕ∆.
Συγκεκριµένα, όχι τα προβλήµατα: 5.43, 5.61, 5.63, 5.64, 5.65, 5.66, 5.67.
Παρατήρηση
Προτείνεται η αφαίρεσή τους για να µην αφιερωθεί δυσανάλογα πολύς χρόνος στην ενασχόληση
µε ερωτήσεις, ασκήσεις και προβλήµατα τα οποία δεν προσφέρουν σηµαντικά στην εννοιολογική
κατανόηση. Επιπλέον η µαθηµατική επεξεργασία που συνδέεται µε την επίλυση των προβληµάτων δεν χρησιµεύει σηµαντικά στη διδασκαλία της ύλης στη Γ΄ Λυκείου.
Εργαστηριακή δραστηριότητα
∆εν προτείνεται.
Σύνολο προτεινόµενων διδακτικών ωρών 44 – 52

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης
(Β΄ Ηµερησίου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου)
Θα διδαχθεί το βιβλίο «Χηµεία θετικής Κατεύθυνσης» Β΄ Λυκείου των Λιοδάκη Σ., Γάκη ∆., Θεοδωρόπουλου ∆., Θεοδωρόπουλου Π. και Κάλλη Α.
Στο βιβλίο για τον καθηγητή αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη διδασκαλία του µαθήµατος.
Σύνολο ελάχιστων προβλεποµένων διδακτικών ωρών σαράντα (40). Από το ανωτέρω εκπαιδευτικό υλικό προτείνεται να διδαχθούν:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ∆ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ- ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ
Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ (3 ΩΡΕΣ)
1.1 «∆ιαµοριακές δυνάµεις. Μεταβολές καταστάσεων και ιδιότητες υγρών. Νόµος µερικών πιέσεων» (σελ. 3-5, 8-16) ΟΧΙ.
Από την ενότητα αυτή να διδαχθεί µόνο η υποενότητα «∆εσµός υδρογόνου» (σελ. 6-7) ΝΑΙ.
1.2 «Προσθετικές ιδιότητες διαλυµάτων» (σελ. 17-23) ΟΧΙ.
Από την ενότητα αυτή να διδαχθεί µόνο η υποενότητα «Ώσµωση και Ωσµωτική πίεση» (σελ. 2429) ΝΑΙ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ (8 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή ΝΑΙ
2.1 «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χηµικές µεταβολές. Ενδόθερµες-εξώθερµες αντιδράσεις Θερµότητα αντίδρασης – ενθαλπία» ΝΑΙ, εκτός από τις υποενότητες:
● «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ∆Η°80ι» (σελίδα 57) ΟΧΙ
● «Ενθαλπία δεσµού, ∆ΗΒ» (σελίδα 58) ΟΧΙ.
2.2 «Θερµιδοµετρία – Νόµοι Θερµοχηµείας» ΝΑΙ
1η Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Υπολογισµός θερµότητας αντίδρασης».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στα σχολεία που το προηγούµενο σχ. έτος διδάχθηκε µέρος από το κεφάλαιο της
Θερµοχηµείας στην Α΄ Λυκείου να διδαχθεί εφέτος το υπόλοιπο µέρος του κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ (7 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή ΝΑΙ
3.1 « Γενικά για τη χηµική κινητική και τη χηµική αντίδραση- Ταχύτητα αντίδρασης» ΝΑΙ
3.2 « Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Καταλύτες» ΝΑΙ
3.3 « Νόµος ταχύτητας – Μηχανισµός αντίδρασης» ΝΑΙ.
3.4 « Ένα πείραµα χηµικής κινητικής µελέτης» ΟΧΙ.
2η Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Ταχύτητα αντίδρασης και παράγοντες που την επηρεάζουν».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (12 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή ΝΑΙ
4.1 «Έννοια χηµικής ισορροπίας-Απόδοση αντίδρασης» ΝΑΙ
4.2 « Παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση χηµικής ισορροπίας – Αρχή Le Chatelier» ΝΑΙ.
4.3 « Σταθερά χηµικής ισορροπίας Kc – Kp» ΝΑΙ εκτός από την υποενότητα «Κινητική απόδειξη
του νόµου χηµικής ισορροπίας» ΟΧΙ
Να γίνει σύντοµη αναφορά στο «Νόµο µερικών πιέσεων του Dalton» (ενότητα 1.1 σελίδες 14-15),
όταν πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για την επίλυση σχετικών ασκήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΞΕΙ∆ΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ (10 ΩΡΕΣ)
Εισαγωγή ΝΑΙ
5.1 « Αριθµός οξείδωσης. Οξείδωση – Αναγωγή» ΝΑΙ
5.2 « Κυριότερα οξειδωτικά – αναγωγικά. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής» ΝΑΙ
5.3 «Ηλεκτροχηµεία. Αγωγοί ηλεκτρικού ρεύµατος. Ηλεκτρόλυση-Μηχανισµός-Εφαρµογές» ΝΑΙ.
5.4 «Νόµος ηλεκτρόλυσης» ΟΧΙ.
3η Εργαστηριακή άσκηση:
Να πραγµατοποιηθεί το Πείραµα «Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής»
Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Εσωτ. ∆ιανοµή
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Γραφείο Υφυπουργού
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα
Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
∆/νση Σπουδών ∆.Ε., Τµήµα Α΄
∆/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
∆/νση Ιδιωτικής Εκπ/σης
∆/νση Π.Ο.∆.Ε.
∆/νση Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων
∆/νση Ειδικής Αγωγής
ΣΕΠΕ∆

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ
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